LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN TEYLINGEN

Status

15 januari 2019

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr.
R.M. ten Boden, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G.
Covers, secretaris

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Z-18-066973 - 159597
Starten procedure Voorontwerpbestemmingsplan "Bergamolaan - 's
Gravendamseweg, Voorhout"
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Bergamolaan 's Gravendamseweg, Voorhout" met de digitale identificatiecode
NL.IMRO.1525. BP2018TEY01054-VO01.
2. In te stemmen met het starten van de inspraakprocedure en het
vooroverleg met de overlegpartners volgens artikel 3.1.1 Besluit
ruimtelijke ordening.
3. De raadscommissie Ruimte in kennis te stellen van dit besluit conform
bijgaande raadsbrief.

Samenvatting

Het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan Teylingen 2010-2020 (GVVP)
is vastgesteld door de gemeenteraad op 4 februari 2010. In 2015 heeft het
college besloten om gezamenlijk met de provincie Zuid-Holland de kruising
Bergamolaan - 's Gravendamseweg/N443 aan te pakken. Dit besluit is genomen
vanwege klachten uit de omgeving over de onoverzichtelijkheid voor het
uitrijdende verkeer vanaf de Bergamolaan de N443 op. Deze kruising wordt als
onveilig ervaren door omwonenden. In 2017 heeft de gemeente een
tussenbalans opgemaakt door middel van een evaluatie van het GVVP. Het doel
van deze evaluatie was om een beeld te krijgen of de gemeente met de
maatregelen op de goede weg is en om het uitvoeringsprogramma voor de
periode 2018-2020 te concretiseren. Op 5 september 2017 heeft het college
ingestemd met het geactualiseerde uitvoeringsprogramma GVVP. In het
uitvoeringsprogramma zijn werkzaamheden opgenomen. Een onderdeel van
deze werkzaamheden is de reconstructie van de kruising Bergamolaan - 's
Gravendamseweg/N443 (GVVP-V50).
In het kader van de herinrichting van deze kruising is de naastgelegen grond
(agrarische bestemming) aangekocht. Deze verkeerskundige ingreep past echter
niet binnen bestemmingsplan "Buitengebied Teylingen". Een herziening van het
bestemmingsplan is noodzakelijk om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te
kunnen maken. Voorliggend bestemmingsplan maakt de voorgenomen
ontwikkeling wél mogelijk.
Inmiddels is een voorontwerpbestemmingsplan voor deze verkeerskundige
ingreep opgesteld met de daarbij behorende omgevingsonderzoeken. Het college
besluit de bestemmingsplanprocedure te starten door het
voorontwerpbestemmingsplan in het kader van de inspraakprocedure en in het
kader van het wettelijke vooroverleg met de formele overlegpartners ter inzage
te leggen.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-18-051295 - 159715
Starten procedure ontwerpbestemmingsplan "Van den Berch van Heemstedeweg
17, Voorhout"
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Planvorming
1. in te stemmen met de Inspraak- en overlegnota

burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

voorontwerpbestemmingsplan 'Van den Berch van Heemstedeweg 17,
Voorhout' en de regels van het bestemmingsplan aan te vullen;
2. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan "Van den Berch van
Heemstedeweg 17, Voorhout" met identificatienummer
NL.IMRO.1525.BP2018TEY01051-ON01 te starten door het
ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen;
3. de raadscommissie Ruimte te informeren over dit besluit conform
bijgaande raadsbrief.
Op 28 augustus 2018 heeft het college besloten om voor de locatie Van den
Berch van Heemstedeweg 17 in Voorhout een voorontwerpbestemmingsplan ter
inzage te leggen voor inspraak en het wettelijke vooroverleg te starten. Het plan
voorziet in de omzetting van een huidige bedrijfsbestemming (milieucategorie 3)
naar een woonbestemming ten behoeve van een burgerwoning op het voorste
deel en een bedrijfsbestemming voor een bedrijf met milieucategorie 1 op het
achterste deel van het perceel.
In de periode van 6 september 2018 tot en met 17 oktober 2018 heeft het
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. In deze periode zijn vier
vooroverlegreacties en één inspraakreactie binnengekomen. Deze zijn als bijlage
(Inspraak- en overlegnota) toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan. Naar
aanleiding van de inspraak- en vooroverlegreacties is de toelichting niet
aangepast. Wel zijn ter verduidelijking de regels van het bestemmingsplan
ambtelijk aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed.
Besloten wordt om in te stemmen met het starten van de procedure voor het
ontwerpbestemmingsplan "Van den Berch van Heemstedeweg 17, Voorhout".

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-039329 - 161679
Opheffing geheimhouding aangekochte grond project Noordelijke Randweg
Voorhout

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

TM Beleid en advies
De geheimhouding op te heffen die is opgelegd met het besluit van 10 april
2018 met betrekking tot de overeenkomst voor de aankoop van de gronden van
partij Rotij Grondontwikkeling West B.V. en de Stichting BPL Pensioen
(Rotij/BPL) en de bijbehorende bijlagen.
Het college besluit de geheimhouding op te heffen die is opgelegd met het
besluit van 10 april 2018 met betrekking tot de overeenkomst met Rotij/BPL
voor de aankoop van gronden voor de Noordelijke Randweg Voorhout. Het
opheffen hiervan is nodig omdat deze overeenkomst in de gerechtelijke fase van
de onteigening van Ballast Nedam op verzoek van de rechtbank ter beschikking
wordt gesteld. Geheimhouding is opgelegd omdat openbaarmaking het financieel
belang van de gemeente schaadt. Dit doet zich niet meer voor omdat alleen de
gronden van Ballast Nedam nog verworven dienen te worden. Dit geschiedt door
middel van de gerechtelijke onteigening omdat Ballast Nedam de
schadeloosstelling door de rechter wil laten bepalen.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-18-068164 - 164998
Beantwoording raadvragen PvdA centrumvisie
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Beleid en advies
1. De antwoorden op de raadsvragen over de centrumvisie vast te stellen.
PvdA heeft raadsvragen gesteld over de centrumvisie. Dit zijn procesvragen over
de aanbesteding van een marktpartij en of de raad geïnformeerd is over een
werkgroep.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-18-065717 - 165234
Raadsvragen Trilokaal mbt verlichting N444

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Dhr. R.M. ten Boden, wethouder
TM Beheer Buitenruimte
De beantwoording van de vragen van Trilokaal mbt de verlichting op de N444
conform bijlage vast te stellen.
Trilokaal heeft vragen gesteld over de verlichting voor fietsers op de N444
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-19-069288 - 165250
Aanpassen Aanwijzingsbesluit en Mandaatbesluit WOZ en belastingen
Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder
TM Financien

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Akkoord te gaan met vaststelling van het “Aanwijzingsbesluit WOZ en
Belastingen Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingen
Bollenstreek”;
2. Akkoord te gaan met vaststelling van het “Mandaatbesluit WOZ en
Belastingen”.

Samenvatting

Door de fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari
2019, moet het ‘Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen Gemeenschappelijke
regeling gemeentelijke belastingen Bollenstreek’ door middel van een
gezamenlijk besluit met de colleges van de gemeenten Noordwijk en Lisse
opnieuw te worden vastgesteld. Om dezelfde reden is het noodzakelijk dat het
‘Mandaatbesluit WOZ en Belastingen’ opnieuw wordt vastgesteld.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-065614 - 166414
Besluitenlijst openbaar B&W Teylingen 8 januari 2019

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 8 januari 2019 vast te
stellen.

Samenvatting
Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-18-065614 - 166495
Uitnodigingen

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
1. Nieuwjaarsreceptie C.V. De Saksen op 19 januari 2019 vanaf 19.30 uur in 't
Onderdak, Sassenheim. Vka.
2. TOV Nieuwjaarsborrel op 30 januari 2019 van 20.00 tot 22.30 uur in Het
Wapen van Warmond. Burgemeester en wethouder Ten Boden.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

